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எழுதுக ோலின் ஓவியம் - தமிழ் எழுத்துக் ளோய்…!

எழுதுக ோலின் ஓவியம் – நூமலப் பற்றி 
 

 எம் எழுதுக ோலின் ஓவியம் வலரயப்பட்டது எப்கபோழுதிலிருந்து எை 
அணுதிைமும் கயோெிக் ிகறன். ஓவியங் ள்  ோ ிதத்தில் மட்டுகம, அதன் 
துவக்   ோலம் கதடுதலில் மட்டுகம. அணுதிைமுன் நோன்  ோணும் 
 ோட்ெி ளும், உல ம் மீதோை எைது போர்லவ ளும் மட்டுகம சவள்லளக் 
 ோ ிதங் ளில் தீட்டப்பட்டுள்ளை. நோன் தீட்டிய ஓவியங் ள் அலைத்லதயும் 
உங் ள்  ைிவோை போர்லவக்கு முன்லவக் ிகறன். 

  

ஆதி முதல் அந்தம் வலர முழுலமயோய் போர்த்துவிடுங் ள், ஏசைைில் 
இதன் ஆக் ம் எைக்கு மட்டுகம உரியதல்ல…! 

 ோ ிதங் ள் தந்த மரங் ளுக்கும்; 

எழுதுக ோல் தந்த உலழப்போளிக்கும்; 

சமோழி தந்த தமிழுக்கும்; 

 ருத்துக் ள் தந்த ெமு த்திற்கும்; 

ஊக் ங் ள் தந்த நண்பர் ளுக்கும்; 

பலடக்கும் ஆற்றல் தந்த இலறவனுக்கும்; 

பிலழ ள் திருத்தி தந்த  விஞருக்கும்; 

உரித்தோைது எைது ஓவியத்தின் சவற்றி…..!! 

 

பிலழ ளும், குலற ளும் இருப்பின் என்ைிடம் ச ோடுத்துவிடுங் ள்; 

அதற்கு நோகை முழுப்சபோறுப்பு….! 

என் எழுதுக ோலின் ஓவியங் ள் உங் ள் இதய அலறயில் என்றும் 
அலங் ரிக்கும்  

 

நம்பிக்ல யுடன் 

நவனீ் ரோஜ் தங் கவல் 



நவனீ் ரோஜ் தங் கவல் 

எழுதுக ோலின் ஓவியம் – ஆசிரியர் பற்றி 
 

 நோன் நவனீ் ரோஜ் தங் கவல், கெலம் மோவட்டம் ஆட்லடயோம்பட்டி 
 ிரோமத்லத பூர்வ ீமோய் ச ோண்டவன். இது எைது இரண்டோவது 
புத்த ம். எைது முதல் புத்த ம் “வகுப்பலறச் ெோரல் ள்” என்னும் 
நூலுக்கு உங் ளின் அளப்பரியோ ஆதரலவ  ண்டு உள ம ிழ் ிகறன். 
எைது இரண்டோவது நூலுக்கும் தங் ளது கமலோை ஆதரலவ 
எதிர்போர் ிகறன். 

 

வகுப்பலறச் ெோரல் ள் – http://freetamilebooks.com/ebooks/vagupparai-saralgal/  

 

  விலத ள் எழுதுவது மட்டுமின்றி அலத  ோசைோளியோ வும் 
இலணயதளத்தில் பதிகவற்றம் செய்து வரு ிகறன். அந்த 
அலலவரிலெக்கும் தங் ளின் கமலோை ஆதரலவ கவண்டு ிகறன். 

 

எங்கும் தமிழ் – https://www.youtube.com/channel/UCJ71MmTbdtwTG8AzraXOZZA  

 

என்லை சதோடர்பு ச ோள்ள – 8148266328 

மின்ைஞ்ெல் அனுப்ப – naveenrajthangavel@gmail.com  

 

 

 

 

 

  

http://freetamilebooks.com/ebooks/vagupparai-saralgal/
https://www.youtube.com/channel/UCJ71MmTbdtwTG8AzraXOZZA
mailto:naveenrajthangavel@gmail.com
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சைர்ப்பணம் 
 

அன்பின் உருவோை அன்லைக்கும்; 

அறிவின் உருவோை தந்லதக்கும்; 

ஆற்றலின் உருவோை ஆெோனுக்கும்; 

நம்பிக்ல யின் உருவோை நண்பர் ளுக்கும்; 

                             இத்சதோகுப்பிலை அன்பிைோல் ெமர்ப்பிக் ிகறன் 

  



நவனீ் ரோஜ் தங் கவல் 

அன்மையின் சிறப்பு ள் 
 

எம் தமிழன்லையின் ெிறப்பு லள எடுத்துலரக் … 

எழுத விலள ிகறன் எண்ணற்ற 

   வி வரி லள….! 

எம் தோய் சமோழியோம் தமிசழன்னும் 

  அமுத சமோழி ச ோண்டு…..! 

எைினும் முடியவில்லல – அவலளக் 

  ச ோண்டு அவளின் ெிறப்பு லள எடுத்துலரக் …..! 

எம் பிறவி முடியும் வலர 

  பிரயத்தளிப்கபன் 

என்றோவது ஒரு நோள் 

  எடுத்துலரப்கபன்…..! 

  



எழுதுக ோலின் ஓவியம் - தமிழ் எழுத்துக் ளோய்…!

ைண் வோசம் 
ெோய்ங் ல கவலளயில 

உப்பரில யில் நோனும் நிக்  

இரோத்திரிக்கு விடுதியில  

என்ை கெோறுன்னு கயோெிக்  – என்  

மைசு மட்டும் கபோகுதும்மோ 

நோன் சபோறந்த மண்ணத்கதடி…! 

 

எங் ம்மோ ஆக் ி லவச்ெ 

கெோறும்  ோய் ச ோழம்பும் 

என் தங்  சுட்டு லவச்ெ  

கதோலெயும் ெோப்போத்தியும்  

நல்லோ இருக்குனு செோல்ல கதோனுணது இல்ல அப்கபோ…! 

 

குடும்பத்த கதோளில் சுமக்   

சபோறந்த மண்ண விட்டுடு 

சபோழப்பு கதடி வந்தவன் நோன்  

ல யிலயும்  ோசு இருக்கு 

எதிருலயும்  லட இருக்கு 

விடுதியிலும் கெோறு இருக்கு – ஆைோலும்  

 

க ோடி  ணக்குல ச ோடுத்தோலும்  

எங் ம்மோ ல ருெியும்  

என் தங்  போெமும் 

இங்கு ெத்தியமோ  ிலடக் ோது 



நவனீ் ரோஜ் தங் கவல் 

 

இந்த தருணத்துல நோன் மட்டும்  

அங் ிருந்தோ 

ெத்தியமோ செோல்லிடுகவன் 

நீ வடிச்ெ கெோறு சரோம்ப நல்ல இருக்குதுனு……! 
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வந்துவிடோகே…! 
 

என்ைவள் யோர் என்று அறிய 

  அணுதிைமும் கதடு ிகறன் – இவ்வுல ில் 

ெட்சடன்று வந்துவிடோகத – என் முன் 

  நோகை உன்ைவள் என்று 

உன்லை கதடுவதிகலகய – என் 

   ற்பலையும் ஆைந்தமும் அடங் ியுள்ளது…..!! 

  



நவனீ் ரோஜ் தங் கவல் 

இலட்சியப் போமேயில் 
 
கதோல்வி என்னும் வோர்த்லதலய 
 அறியோதவன் நோன் – என் 
அன்லையின்  ருவலறயில் இருந்தவலர…..! 
 
கெோ ம் என்னும் வோர்த்லதலய  
 அறியோதவன் நோன் – என் 
பள்ளிச் ெோலலயில் திரிந்தவலர……! 
 
பயம் என்னும் வோர்த்லதலய 
 அறியோதவன் நோன் – என் 
 ல்லூரிச் ெோரலில் நலைந்தவலர……! 
 
எல்லோம் அறியத்துவங் ிகைன் – என் 
 வோழ்வின் வரகவற்பலறயில் இருந்கத; 
 
கதோல்வி ளோல் கதோற்றகபோதும் 
 கெோ த்தோல் மூழ் ியகபோதும் 
பயத்தோல் திணறிய கபோதும் 
 
இலட்ெியம் என்னும் வரீவோள் ச ோண்டு 
 முன்கைறிக் ச ோண்டிருக் ிகறன் – என் வோழ்வில் 
என்றோவது ஒரு நோள் நிச்ெயம்  
 எட்டிவிடுகவன் சவற்றியின் மகுடத்லத……!!! 
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கேோல்வியின் பரிசு 
 
கதோல்வி லள ெந்தித்து ெந்தித்து 
 கதோல்விக்க  அழுத்துவிட்டது கபோலும் 
 
என் வோழ்வில் 
 
அதைோல் தோன் என்ைகவோ 
 சவற்றிலய தந்துவிட்டு கபோ ிறகதோ……!!! 
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ைோற்றுத் ேிறைோளி ள் 
 

எம் போரதத்தில் அணுதிைமும் ஆயிரம் 

  மைித உயிரி ள் பிறக் , 

அவ்வுயிர் ளுள் ஒன்கறோ இரண்கடோ 

  மோற்றுத் திறகைோடு இருக் , 

இலறவகை கநரோய் வரு ிறோன் – தம் கதோள் 

  பிடித்து இவ்லவய த்தில் நடக்  லவக் ….! 

 

அறிவியலும் மருத்துவமும் ஒன்றோய் ல க ோர்த்து, 

  என்ைற்ற விகைோதங் ள் புரிந்திடினும், 

ஏகைோ இன்னும் முழுலமயோய் தடுக்  முடியவில்லல, 

  மோற்றுத்திறகைோடு பிறக்கும் உங் ள் 

  மரபுத்திரிலய  ருவிகலகய மோற்றியலமக் …! 

அக் ோரணம் கதடிைோல் – நீங் ள் 

   டவுளின் செல்லப் பிள்லள ளோம்….! 

 

உள்ளத்தில் உறுதியும் உடலில் ஊக் மும்  

  குலறயோத உயிர் ள் நீங் ள்; 

உங் லள என்றும் வழிசமோழியும்  

  உடன் பிறப்பு ள் நோங் ள்….!! 

 

இலறவன் ஏகைோ எங் ளுக்கு வோய்ப்பு  

  மட்டுகம தரு ிறோன்; 

ஆைோல் உங் ளுக்கு கூடகவ பயணிக் ிறோன் 



எழுதுக ோலின் ஓவியம் - தமிழ் எழுத்துக் ளோய்…!

  சவற்றியின் ஸ்பரிெத்லத எட்டும் வலர…..! 

 

அன்பு மோறோமல் கதோள் ச ோடுக்கும் கதோழலம ளோய் 

  என்றும் தம்முடன் சதோடர்கவோம் 

என்றும் கதோல்வி என்னும் நிழல்  

  தம் மீது படோமல் இருக் …..! 

   

ஒன்றுபடுகவோம்…..! 

அ ிலத்லத சவன்று ோட்டுகவோம்…..!! 

  



நவனீ் ரோஜ் தங் கவல் 

ைமறத்ே  ோேல் 
 

மலறக் தோன் நிலைக் ிகறன் 

  உன்மீது ச ோண்ட  ோதலல 

ஏகைோ உன்  ண் லள  ண்டவுடன் 

  மறந்துவிடு ிகறன் மலறத்த  ோதலல…..!! 

  



எழுதுக ோலின் ஓவியம் - தமிழ் எழுத்துக் ளோய்…!

 விச் சிற்பி 
 
அழ ிய கபருந்துப் பயணத்தில் 
 ஓர் இைிய ென்ைகலோரப் பயணம் 
புலதந்த நிலைவு ள் அலைத்தும்  
 பூக் ளோய் கமசலழும்ப 
 ண்ணரீ் ெோரல் ச ோண்டு  
 நலைக் ிகறன் என் நிலைவு ளின் கதோட்டத்லத…..! 
 
அத்கதோட்டத்தின் பூக் ளுக்கு மத்தியில் 
 ஒரு ெிலல போதியோய் நின்றிருக்  
 ோரணம் அறிய சநருங் ிகைன் 
 அத்தருணம் தோன் சதரிந்தது அதன் வரலோறு…..! 
 
“எட்டோ உயரத்தில் வறீ்றிருக்கும்  
 தமிழன்லையின் உதவிகயோடு 
எட்டோம் வகுப்பில் எழுதிய  
 முதல்  வி ளிலிருந்கத சதோடங் ிவிட்டைவோம் 
அச்ெிலலயின் ஆக் ம் – எைினும் 
 இன்று வலர முடியவில்லல” என்று……! 
 
அக் ணகம எடுத்கதன் ஒரு முடிவிலை 
 என் ஜவீன் இப்புவி நீங்கும்முன் 
முடிப்கபன் அச்ெிலலயிலை – ெமர்பிப்கபன் 
 எம் தமிழன்லையின் போதத்தில்…. 
   அவளின்  வி உருலவ……!!! 
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நெடும் பயணம் 
 
அன்சபனும்  வெம் அணிந்து 
அறிசவனும் ஆயுதம் ஏந்தி 
அனுதிைமும் முன்கைறு ிகறன் – வோழ்வில் 
அனுபவம் என்னும் ஆெி களோடும் 
அறிவுலர ள் என்னும் கபோதலை லள ச ோண்டும் 
அறவழியில் நடந்த ஆன்கறோர் துலணகயோடும் 
அலமதியோய் பயணிக் ிகறன்  

- என் இலக்ல  கநோக் ி……!!! 
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சந்ேிப்பில் 

 

அழக , 

ெந்திப்பில் ெந்தித்ததும் ெிந்திக்  மறந்கதகைோ – அறிகயன் 

ெந்தித்தலத ெிந்திக்கும் கவலளயில் – மீண்டும்  

ெந்திக்  ெிந்லத ஏங்கு ிறது; 

ெந்திக்   ண் ள் கதடு ிறது; 

மீண்டும்  ிலடக்குமோ ெந்தித்த ெந்திப்பில்  

  உன்னுடைோை ஓர் அழ ிய ெந்திப்பு….!!! 
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ேற்கபோேய ேமலவைோய் ெோன் இருந்ேோல் 
 
தரணிலய ஆண்ட தமிழைின் தலலவைோய்; 
தமிழைோல்; 
தமிழனுக் ோ ; 
தமிழைோய் சபோறுப்கபற்றோல்…. 
“அவைின் அபயக்குரல் அவன் இதழ் விட்டு 
சவளிவரும் முன் 
நிச்ெயம் அழித்திடுகவன் – அவைின் இன்ைலல” 
 என்று உறுதிசமோழிந்து அவன் ஆலணலய 
 ெிரகமற்ச ோண்டு பணியோற்ற 
 சபோறுப்பிலை ஏற்கபன்……!! 
 
முதல் கதோன்றிய மூத்த சதோழிலோம் ‘விவெோயம்’ 
அதலை கபோற்றிடும் வல யில்  
விலதத்தவகை விலலலய நிர்ணயம் செய்யும்  
உரிலமலய வழங் ி 
இலடத்தர ரில்லோ ெந்லதலய உருவோக் ி 
கவளோண் சபருங்குடி மக் ள் 
நலமோய் வோழும் வோழ்விற்கு வித்திடுகவன்……! 
 
விவெோயத்தின் உறுதுலணயோம்  ோல்நலட ள்; 
அவற்றில் நோட்டு இை உயிரிைங் லள 
கபோற்றிக்  ோத்திடும் வல யில்  
அவற்லற  ோக்கும் இயக் ங் லள வலுப்படுத்தி 
இைப் சபருக் ம் செய்வித்து 
மரபணு மோற்றம் செய்யப்பட்ட  ோல்நலட லள 
முற்றிலுமோய் நீக் ி 
 ோல்நலட புரட்ெிக்கு வித்திட்டு 
கவளோண்லமலய  ோக்கும் முயற்ெியில் முற்படுகவன்……! 
 
விவெோயத்தின் ஆதோரம் நீர் நிலல ள்; 
எம் பரந்த கதெத்தின்  
அழிந்த, 
அழிந்துக்ச ோண்டிருக் ின்ற, 
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அழியப்கபோகும் 
அலைத்து நீர் நிலல லளயும்  ண்டறிந்து; 
ஆக் ிரமிப்பு லள அ ற்றி 
நீர் வழிச் ெோலல லளயும் 
இயற்ல , செயற்ல  நீர் நிலல லளயும் உருவோக் ி 
புணரலமத்து, 
தூர்வோரி 
தடுப்பலண லளயும், அலண லளயும்  ட்டி 
வணீோய் ஆழியில்  லக்கும் நீலரயும் தடுத்து 
விலளநிலங் ள் செழிக் வும், 
போெைத்திற்கும், 
குடிநீர் கதலவக்கும் மோற்றியலமத்து 
எம் கதெத்லத நீர் பஞ்ெத்திலிருந்து 
 ோத்திடுகவன் என்று உறுதியளிக் ிகறன்……! 
 
சபரு, ெிறு, குறு அலண ள் மூலம் 
நீர் வழி மின்ெோரம் எடுக் வும்; 
நிலக் ரியின் உதவிகயோடு அைல்வழி மின்ெோரமும்; 
சூரியத்த டு லளக் ச ோண்டு சூரியவழி மின்ெோரமும்; 
இரோட்ெெ  ோற்றோலல மூலம்  ோற்றின் மின்ெோரமும்; 
கமலும், 
அனுதிைமும் என் கதெத்தில் சபறப்படும்  
திடக் ழிவில் அறிவியல் புகுத்தி 
கவதியல்  ோற்றின் மூலம்  
எரிவோயு மற்றும் மின்ெோரமும் 
எடுக்  வழிவல  செய்கவன்……! 
 
மக் ளின் மோைம்  ோக்கும்  
சநெவுத்சதோழிலல  ோத்திட 
மோவட்டம் கதோறும் அரெின் சநெவோளர் பூங் ோ அலமத்து 
உள்ளோலட முதல் பட்டோலட வலர – பட்டியலிட்டு 
உரியவிலலயில் 
எளிகயோருக்கும்  ிலடக்கும் வல யில் பிரயத்தளிப்கபன்……! 
 
போமரன் முதல் பட்டதோரி வலர 
கவலலயில்லோ இலளஞர் ளுக்கு 



நவனீ் ரோஜ் தங் கவல் 

தகுதிலய அடிப்பலடயோய் ச ோண்டு 
என் கதெத்தில் நிரப்பப்படோமல் இருக்கும்  
அலைத்து அரசு பணயீிடங் லளயும் நிரப்பி 
அரசு இயந்திரம்  
சதோய்வின்றி செயல்பட  
விலரந்து முயற்ெி ள் எடுப்கபன்……! 
 
உள்நோட்டு உற்பத்திலய சபருக்கும் கநோக் ில் 
தரத்தில் எவ்வித ெமரெமும் செய்யோ 
பல சதோழில்ெோலல லள 
சபோதுத்துலறயில் உருவோக் ி 
இலளஞர் ளின் கவலலலயயும்  
உள்நோட்டு உற்பத்திலயயும் ெமரெம் செய்கவன்……! 
 
ெோதிலய ஒழிக்  முதற்படியோய் 
பள்ளி ளின் படிவத்தில் 
ெோதிலய முற்றிலுமோய் நீக் வும்; 
உயர் ல்வியில் திறலமயின் அடிப்பலடயிலன்றி 
ெோதிய அடிப்பலடயில் இட ஒதிக் ீட்லட நீக் வும் 
 ல்வி உதவித் சதோல லய ெோதியிைோல் அல்லோமல் 
சபற்கறோரின் ஆண்டு வருமோைத்தின்  
அடிப்பலடயில் நிர்ணயிக்  
அதிரடியோய் உத்தரவிடுகவன்…….! 
 
 ோடு ள் நம் கதெத்தின் செோத்துக் ள்; 
நம் முன்கைோர் ளின் ஆன்மோக் ள்; 
அவற்லற அழிக்கும் கநோக் ில்  
எவகரனும் செயல்பட்டோலும் 
சபோது செோத்லத கெதப்படுத்திைோலும் 
ெட்டத்தின் முன் நிச்ெயம் நிறுத்துகவன்……! 
 
 ிரோமங் ள் நமது நோட்டின் முதுச ழும்பு 
என்னும் ம ோத்மோவின் வோக்குப்படி 
ந ருக்கு இலணயோை வளர்ச்ெிலய 
 ிரோமமும் சபற்றிட அடித்தளம் அலமப்கபன்……! 
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குடி குடிலய ச டுக்கும் 
என்பலத அறிந்து 
என் மக் லள அதில் செலுத்தமோட்கடன்; 
கமலும், 
என் ஆளுலமக்குட்பட்ட எல்லலக்குள் 
மது விற் வும், வோங் வும், உற்பத்தி செய்யவும் 
முழுலமயோய் தலட ள் விதிப்கபன்……! 
 
என் நோட்டின், 
மத்திய மோநில அரசு ளின் நல்லுறலவ 
கமம்படுத்தும் விதத்தில் 
நடுவணரசு ச ோண்டுவரும் திட்டத்லதயும் 
நமது அரெின் திட்டங் லளயும் 
ெட்டமன்றம் மட்டுமின்றி 
மக் ள் மன்றத்திலும் விவோதித்து 
சபரும்போண்லம மக் ளின் முடிலவகய 
அரெின் நிலலயோய் எடுப்கபன்……! 
 
எம் கதெத்து மக் ளில் ஒருவன்  
பிற கதெத்து எல்லலக்குள்  
இன்ைல் பட்டோல் – அலத 
எைது இன்ைலோய் போவித்து 
நியோயம்  ிட்டும் வலர கபோரோடி  
நியோயமும் சபற்றுத்தருகவன்……! 
 
அன்றோட ெலமயல் சபோருட் ள் 
தரமோய், உரிய விலலயில்  
நியோய விலலக் லட ளில்  ிலடக்  வழிவல  செய்கவன்……!  
 
நோகைோ, 
எைக்கு  ீழ் இருக்கும் அலமச்ெர் களோ, 
மக் ள் பிரதிநிதி களோ, 
அரசு உயர், நடு,  லட நிலல உழியர் களோ 
இலஞ்ெம், ஊழல், அதி ோர துஷ்பிரகயோ ம் 
கபோன்றலவ செய்த்தோய் அறிந்தோல் 
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மக் ள் எங் லள ெட்டத்தின் முன்நிறுத்த 
முழு அனுமதி தரு ிகறன்……! 
 
கமற்கூறியவற்லற அலைத்தும்  
எைது மோநிலத்தின்  
உடைடி கதலவ ளோய் போவித்து 
அதிவிலரவோய் நடவடிக்ல  எடுக் ோவிட்டோல் 
பதவி வில வும் தயங் மோட்கடன்……! 

- என்று எம் மண்ணின் மீது உறுதிசமோழி ிகறன்……!!! 
 
வோழ்  தமிழ்…..!     வோழ்  தமிழ ம்……!! வளர்  தமிழைின் பு ழ்……!!! 
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ைழமல நைோழி 
 
இயந்திர உல ம் 
இரக் கமதுமின்றி சூழல் ிறது 
இரும்பு இருதயம் ச ோண்டவர் லளக் ச ோண்டு….! 
 
அதில் நோனும் ஒருவைோய் 
மலலப் போலற லளயும் இருதயமோய்க் ச ோண்டு.....! 
 
உைது குரல் மட்டும் 
எம் அலெவு லள நிறுத்திவிடு ிறது; 
என் இருதயத்லத சநோறுக் ிவிடு ிறது; 
என்லைகய உருக் ி விடு ிறது….! 
 
என்ை இது மோயம்… 
கதவைிடம் வரகமதும் வோங் ிவந்தோகயோ….! 
முற்பிறவியில் பயிற்ெிகயதும் சபற்றுவந்தோகயோ…..! 
இல்லல, 
 ருவில்  ற்றுத்கதர்ந்து வந்தோகயோ….! 
 
பதில் செோல்லிவிடு – மழலலகய; 
உன் வோர்த்லத ள் முலளக் ோ சமோழிச ோண்டு….! 
 
உன் குரல் க ட்கும் தருணந்தைில் 
எந்தன் நிலைவு ள் யோவும் பறக் ிறது; 
என் செவ்வோய் மட்டும் விரி ிறது; 
உந்தன் மழலல சமோழிலய க ட்ல யிகல, 
என் இருதயமும் பூவோய் பூக் ிறது….!!! 
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ேபீ ஒளித்ேிருெோள் 
 
இலறவைிடம் கவண்டிகைன்  
ஒரு நோள் நிலவிலிருந்து பூமிலய இரெிக் ….. 
அவனும் அருளிைோன் 
தீப ஒளித்திருநோள் இரவன்று; 
பிரபஞ்ெ கபரழ ில் நோனும் ஒரு து ளோய் 
நிலவில் பறந்தபடி 
பரவ விட்கடன் எைது போர்லவலய 
பூமியின் மீது…… 
 
போரத கதெத்லத  ண் ளும் கதடிை 
 ண்கடன் அப்புைித கதெத்லத 
 ோண்பதற் ரிய  ோட்ெிதோன் அது 
ஒளிஒலியோய் எங்கும் திருவிழோக் க ோலம் 
ஒளிச ோண்கட யூ ிக்  முடிந்தது  
எந்தன் கதெத்தின் எல்லல லள…. 
 
மக் ளின் ஆைந்தம்  
போரதத்தோயின் வதைத்தில் பிரதிபளிக் … 
அத்தருணம்  
ஓர் அழுகுரல் பூமியில் க ட்  
கதடிகைன் யோர் என் அறிய; 
அதிர்ந்கதன் யோர் என்பலத அறிந்தவுடன்.... 
 
பல்லோயிரம் க ோடி ஆண்டு ளோய் வோழும்  
எம் அன்லை; நம் அன்லை பூமோகதவிசயை 
 
 ோரணம் அறிய போதத்தில் ெரணலடந்கதன்  
பிரபஞ்ெத்தில் பறந்த படி 
அன்போய் அரவலணத்து அவளும் கூறிைோல் 
தீப ஒளித்திருநோள் தருணத்தின் 
வளி மண்டல மோசு பற்றி…..! 
 
வோய்திறவ முடியோமல் தில த்கதன் 



எழுதுக ோலின் ஓவியம் - தமிழ் எழுத்துக் ளோய்…!

என் நிலல உணர்ந்து –  வலல கவண்டோம் 
இந்நிலலயும் மோறும் என்று அன்லையும் கூற 
அவளின் ஆெி சபற்கறன்…..! 
 
வடீு திரும்ப இலறவைிடம் கவண்ட 
அடுத்த சநோடி என் வடீ்டின் வோயிலில் 
வடீு புகும்முன் எடுத்கதன் ஒரு முடிவிலை 
வளி மண்டலத்லத முடிந்தவலரக்  ோக் ……!!! 
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விழியின் ெோணம் 
[இக் வி வரி ள் ஒரு சபண்ணின் வோர்த்லத ள்; பரிெம் கபோட்ட பின் 

சநடு நோள்  ழித்து வரும் மன்ைவனுக் ோை தூது செய்தி ள்] 

 

“நோணம்” 

இலத வோர்த்லத ளோய் மட்டுகம அறிந்தவள் – நோன் 

ஏகைோ, 

உங் ள் விழியின் ஸ்பரிெம் சதன்றலோய் சதோட்டதும் 

மின்ைலோய் பூத்தது எந்தன் மு த்தில் – நோணத்தின் மு வரி; 

பரிெம் கபோட்டதும் சதோலலத்துவிட்கடன்  

எைது தூக் ங் லள – தமது நிலைவு ளோல்; 

இருந்தும்  ைவு ள் –  விலத ளோய்; 

இத்தலை திங் ளோய், 

எம் விழி தம் வழி கநோக் ி தவித்தலத அறிவகீரோ…? 

அறிந்து தோன் தமது விழியின் ஸ்பரிெம் ச ோண்டு  

எந்தன் நோணத்தின் மு வரிலய மீண்டும்  ோண வந்திகரோ…? 

இைியும் இலடசவளி ள் கவண்டோம் – மன்ைவோ 

விழியின் ஸ்பரிெம் விடுத்து  

சமோழியின் ஸ்பரிெம் ச ோள்ளுங் ள்….! 

நி ழுமோ இன்கறனும் …..!!! 
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ஏறு ேழுவல் 
 

சதோழுவம் என்னும் அரண்மலையில்  

என்கைோடு அணுதிைமும் விலளயோடும் 

  எம் கெோதரன் –  ோலள…..! 

 

நோனும் வளர் ிகறன்; அவனும் வளர் ிறோன் 

- ஒகர இடத்தில்…..! 

அவன் திமில் பிடிக்கும் திமிர் 

  எைக்கு மட்டுகம என்று  ர்வம் ச ோள்ள; 

அவகைோ, சபோங் ல் லவத்து பலடயலிட்டு 

 வோடிவோெல் வந்துபோர் – எவனுக்கு திமிர்  

  என்று… புன்முறுவலோய் செோல்ல….!! 

 

மீலெலய முறுக் ியபடி – நோனும்  

  வந்து நிற் ிகறன் 

வோடிவோெலில் அவலை எதிர்(போர்)த்தபடி……! 

 

விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமோய் துள்ளிக்குதித்து 

ெீறிப்போய் ிறோன் எவனுக்கும் அடங் ோமல்….! 

 

நோனும் பிரயத்தளித்து அவன் திமிலல தழுவிகைன் 

  அவனும் அடங் ிைோன் 

தழுவியவன் – வரீத்லத உலகுக்க  எடுத்துலரத்த 

  தமிழன் என்பதோல்….!! 
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அம்புலிக்க  நவட் ைோ….? 
 

 ோர் இருளோய் நிலறந்திருக்கும்  
 இரசவோன்றில் 
அம்புலியும் அழ ோய் வரு ிறோன்; 
 
அவன் வரும் கவலலயில்  
 நோனும்  ோத்திருக் ிகறன் 
உன் தரிெைம்  ோண……! 
 
ஊலழத் சதன்றல் ஊலமயோய் வெீ 
 நீயும் வரு ிறோய் 
 ோதல் சதன்றல் வெீ……!! 
 
ஏகைோ நீ வந்தவுடன் – அம்புலியும்  
 அழ ோய் மலற ிறோன் கம ங் ளில்; 
 ோரணம் அறிய கவண்டிக் க ட்கடன்  
 அவனும் செோன்ைோன் 
“சூரியன் வந்துவிட்டோன் நோன்  

செல் ிகறன்” என்று…. 
  உன் மு த்லதக்  ண்டவுடன்……!!! 
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ஏவு மை ெோய கை.....! 
 
அனுவிலை த ர்த்து அண்டத்லத நடுங் லவத்தோய் 
அன்லையின் மகுடத்தில் லவரத்லத பதித்தோய் 
 
அன்பின் ெக்தி ச ோண்டு அன்லையின் 
பு ழ் ஏற்றிட வலிலமயோை 
மோணவர் பலட லள ஒன்றிலணத்தோய் 
 
' ைவு  ோண்' என்று கூறி - அது 
நைவோகும் வலர உலழத்திட 
ஆலண ளும் இட்டோய்.....! 
 
ஏகைோ உன்  ைவு நிலறகவறும் முன்கை 
உன் பலட லள தவிக் விட்டுச் சென்றோய்.....! 
 
உல த்தின் மத்தியில் நம் இந்தியத் தோலய 
உயர்த்திவிட்டு, நீ தலல ெோய்ந்து உறங்கு ிறோகயோ.....! 
 
தலையைின் நிலல ண்டு 
வோலை கநோக் ிய போர்லவலய விலக் ி 
ெற்கற உன்லை தழுவி ிறோள் 
மூவண்ணக் ச ோடி ளோல்  - உன் மீது 
 
ெற்கற எழுந்து போர் அவளின் போெத்லத.....!!! 
 
                                      இவண் 
                            உன் பலட ளிருந்து ஒருவன் 
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அடுத்ே ேமலமுமறக் ோை  ல்வி 
 
சவட் ப்பட கவண்டிய விடயம்….! 
எம் கதெத்தில் மோசபரும் வியோபோரமோய்  
 ல்வி இருப்பது…..! 
 
இது அரெின் பிலழயோ; 
இல்லல மக் ளின் பிலழயோ…..? 
 ல்வியில் அரெியலோ; 
இல்லல  ல்விகய அரெியலோ….? 
 
நமது நோட்டின் கமலத லள மலறத்து 
அயல் நோட்டு தத்துவங் லள  ற்றுக்ச ோடுப்பது எதற்கு…..? 
 
 ல்வியின் தரத்லத கமம்படுத்தவோ…..? 
இல்லல நமது நோட்டின் தரத்லத குலறக் வோ……? 
 
எத்தலை க ள்வி ள் க ட்டிடினும்  
பதில் ஒன்கற 
இதுவும் ெர்வகதெ அரெியல் தோன்……! 
 
எம் அடுத்த தலலமுலறக்கு கதலவயில்லல 
உங் ளின் தரமோை  ல்வி…..! 
 
கபோதும் மலறத்த எம் இைத்தின் ெோதலை ள்; 
சுக்கு நூறோகும் உங் ளின் தரமோை  ல்வி……! 
 
எடுத்துக் கூறு ிகறன் – க ளுங் ள் 
எம் தரமற்ற  ல்வியின் ெில தரத்லத….! 
 
“பதிைோறோம் நூற்றோண்டில் சதோலலகநோக் ிலய 
 ண்டுபிடித்தோன்  லிலிகயோ” என் ிறது அறிவியல்…. 
எம் ெங்  இலக் ியத்தில்  ிமுவிகலகய 
மூதோட்டி ஓளலவயலத  ண்டறிந்தோல் 
பைித்துளியின் சதோலலகநோக் ிலய……! 
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 மோற்றியலமத்ததோ அறிவியல்…….!! 
 
உல ில் முதல் கதோன்றிய நோ ரி மோய்  
எடுத்துலரக் ின்றது வரலோறு – ெிந்து ெமசவளிலய; 
எம்  ீழடியில், அதற்கும் முற்பட்ட  ோலத்து 
நோ ரி ம் இருந்ததற்கு ெோன்றுள்ளது…….! 
 மோற்றியலமத்துக் ச ோள்ளுமோ வரலோறு……!! 
 
அண்டத்லதகய தம் ஆளுலமக்குள்  
ச ோண்டு வந்து 
கதோல்விலய அறியோதவைோய் வோழ்ந்து மலறந்த 
மோவரீர் அலச்ெோண்டலர கபோற்றி பு ழ் ின்றது உல ம்…..! 
 
ஏகைோ, 
எம் நோட்டு கெரர் ளும், கெோழர் ளும், போண்டியர் ளும் 
உலல கய தம்  ட்டுப்போட்டில்  
லவத்திருந்தலத மறந்துவிட்டகதோ உல ம்…….!!  
 
ெிலதந்திருந்த போரதத்லத ஒருங் ிலணத்து 
போர் கபோற்றும் நல்லோட்ெி புரிந்த நோய ர் ள் 
அகெோ ருக்கும், அக்பருக்கும்  
 ிலடத்த ம ோ ச ௌரவம் 
 
ஏன் இரோஜ ரோஜனுக்கும், இரோகஜந்திரனுக்கும்  
வழங் ப்படவில்லல என்று விளக் முடியுகமோ…..! 
 
இதுமட்டுமன்றி, 
ெ ல  லல ளிலும்; 
மருத்துவத்திலும்; 
ந ர் கமலோண்லமயிலும்; 
கெோதிட ெோத்திரத்திலும்; 
கபோர் ளிலும்; 
அளப்பரியோ ெோதலை ள் புரிந்தவர் ள் 
எம் கதெத்து மறவர் ள்…..! 
 
எம் அடுத்த தலலமுலறக்கு  
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எடுத்தளிக்  நிலைக் ிகறன் 
என் மண்ணின் லமந்தர் ளின் 
ெ ல ெோதலை லளயும் 
 
இதுகவ அவர் ளுக்கு நோன்  
அளிக்கும் மோசபரும் செோத்து……!!! 
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எவன்  டவுள் 
 
 டவுள் இல்லல என்றுலரக்  – நோன் 
 நோத்தி னும் அல்ல; 
 டவுள் உண்டு என்றுலரக்  – நோன்  
 ஆத்தி னும் அல்ல; 
 டவுள் எவன் எை கதடும் – அற்ப 
 மைிதன் நோன்….! 
 
பட்டோலட உடுத்தி போர்க் டலில்  
 துயில் ச ோள்வோகைோ….! 
கமலோலட இன்றி – கமரு 
 மலலயில் வடீ்டிருப்போகைோ….! 
 
ல யில் ஆயுதங் ள் ஏந்தி 
 ெமர் புரிய  ோத்திருப்போகைோ……! 
ம ரந்த மலர் ள் ச ோண்டு  
 ெமரெம் புரிய விழித்திருப்போகைோ….! 
 
ெிலுலவயில் அலறயப்பட்டு – இரத்தம் 
 ெிந்த இரட்ெிக்  வந்திருப்போகைோ....! 
உருவகமதுமின்றி பிலற வடிவோய் 
  ோட்ெிதந்து வழிநடத்துவோகைோ…..! 
 
இயற்ல யின் அழ ில்  
 உலறந்திருப்போகைோ…..! 
விஞ்ஞோை அறிலவக் ச ோண்டு 
 இயற்ல லய உலறய லவப்போகைோ…..! 
 
அண்டம் முழுதும் 
 நிலறந்திருப்போகைோ…..! 
அண்டத்லதகய த ர்க்கும்  
 அணுவோய் வந்திருப்போகைோ…..! 
 
எண்ணற்ற இடங் ளில்  



நவனீ் ரோஜ் தங் கவல் 

 எண்ணி எண்ணி கதடு ிகறன் 
 
எவன்  டவுள் எை……………………………. 
 
வோழ்வில், 
எந்நிலலயில் இருப்பினும் 
தன்நிலல மோறோது, 
தன்நிலறவோய் இன்புற்று, 
பிற உயிர் லளயும் மதித்து, 
நல்கலோர்  ோக்  முன் நின்று, 
எளிகயோர்  ோக்   ரம் தந்து, 
வோக் ிலை  ோக்  ெிரம் தந்து, 
விதிக் ப்பட்ட  டலம லள 
செவ்வகை முடித்து, 
வடீுகபறலடய  ோத்திருப்பவன் எவகைோ….. 
 
அவகர  டவுள்……!!! 

 

  



எழுதுக ோலின் ஓவியம் - தமிழ் எழுத்துக் ளோய்…!

கவண்டோே யுத்ேம் 
 
என்  ண் ள் மட்டும் 
 சமௌைமோய் இருந்திருந்தோல் 
மோசபரும் யுத்தத்லதகய  
 தவிர்த்திருக் லோம் 

- உன்  ண் களோடு……!!! 
 
  



நவனீ் ரோஜ் தங் கவல் 

யோர் அவள் 
 
சூரியனும்  ண்ணுறங்கும் கநரம் 
 சதோடங்கு ிகறன் ஓர் இைிய பயணம்; 
ச ோங்கு மண்டலத்தின் மருத நிலம் கநோக் ி…..! 
 
சதன்றலும் இைிலமயோய்  ோைம் போட 
 நோனும் அலமதியோய் இரெிக் ிகறன்…..! 
 
அத்தருணத்தில் அவளும் வரு ிறோள் 
 எம்முடகை பயணிக் ….! 
சவண்பைியின் நிறம் ச ோண்டு  
 முத்துப் கபோல் புன்ைல க் ிறோள்; 
எம் விழி லளக்  ண்டவுடன்…..! 
 
எம் அரு ில் இடசமோதிக் ி – அவள் 
 அமர நோனும் பணிக் ிகறன்; 
நோணத்லத மு வரியோக் ி அவளும் 
 அழ ோய் மு த்திலை மலறக் ிறோள் – சவண்திலரச ோண்டு……!! 
 
அவளின் ஒளித்திலர என் விழித்திலரயில்  
 எதிசரோழிக்  மீண்டும் பணிக் ிகறன் 
என் அரு ில் அமர…. 
 
“இவ்விடம் விட்டு – யோன் 
 அவ்விடம் வருல யில் 
இவ்விடம் இருந்து உன்லை  
 இரெிப்பவள் யோர்…..?” எை அழ ோய் உலரக் ிறோள்…..! 
 
வட்டசமன்னும் மு த்திலர ச ோண்டு 
 ஞோயிறின் பிர ோெத்லத பிரதிபளிக் ின்றோகயோ…! 
எை நோனும் விைவ…. 
மீண்டும் அழ ோய் மு த்திலை 
 மலறக் ிறோள் சவண்திலரச ோண்டு……! 
 



எழுதுக ோலின் ஓவியம் - தமிழ் எழுத்துக் ளோய்…!

எமது இரெலை முடிவதற்குள் 
 வந்தலடந்கதன் மருத நிலத்திற்கு; 
இறங்கும் தருவோயில், மீண்டும் வோய்சபோன்று 
  ிட்டுகமோ உன்லை ெந்திக்  – எை விைவ 
அவளும் புன்ைல த்து, 
 “ெரியோய் ஒரு திங் ள்  ழித்து வோ” என்றோல்….!! 
 
நோனும் குழப்பத்தில், 
அவளது சபயர் யோசதை க ட்  
“மதி” யவள் என்றோள்……!!! 
 
  



நவனீ் ரோஜ் தங் கவல் 

 விமே ளின் பிறப்பு 
 
சபண்கண நீ ெிரிப்பதோல் 
 முத்துக் ள் மட்டுகம பிறக் ின்றது  
  என்று நிலைத்கதன்…..! 
 
உன் ெிரிப்லப கநரில்  ண்டகபோதுதோன் 
  விலத ளும் பிறக் ின்றது 
  என்று உணர்ந்கதன்……!! 
 
 
  



எழுதுக ோலின் ஓவியம் - தமிழ் எழுத்துக் ளோய்…!

அரவமணப்பு 
 

கதோல்வி ள் எைது கதோழர் ள்; 
சவற்றி ள் எைது எதிரி ள்; 
எதிரி லளயும் அரவலணக்கும்  
அற்புதக்  லலலய அறிந்தவன் நோன்….! 
 

துகரோ ி ள் எம்மரு ில் சநருங் ோதவலரயில்……!!! 
  



நவனீ் ரோஜ் தங் கவல் 

என் வரி ள் 
 
சவள்லளக்  ோ ிதங் ள் முழுதும் 
  முத்தங் ள்……! 
எழுதுக ோலில் லம நிரப்பி – எம் 
  இதகலோடு உரசும் தருணத்தில்……!! 
 

  



எழுதுக ோலின் ஓவியம் - தமிழ் எழுத்துக் ளோய்…!

ேபீ ஒளித்ேிருெோள் வோழ்த்து 
 

அண்டத்தின் இருலள கபோக் ி இரலவயும் 

 ப லோய் மோற்றும் அற்புதம் – தீபோவளி 

என்லையும் எம்மண்லணயும் ெோர்ந்த செோந்தங் ளுக்கு 

 வோழ்த்து ள் சதரிவிக்  நிலைத்கதன்; 

இருந்தும் ெில ெந்கத ங் ள், 

 

‘தீபோவளி’ 

தமிழரின் பண்போடு ெோர்ந்த திருவிழோவோ? 

தமிழ் இலக் ியங் ளிகலோ,  ோப்பியங் ளிகலோ குறிப்பிடபட்டுள்ளைவோ? 

பண்லடய தமிழர் ள் இத்திருவிழோலவ வழிவழியோய்  லடபிடித்தைரோ? 

 லத ளோய் கூறப்பட்டலவ ள் உண்லமசயன்று அறிவியகலோ, 
அ ழ்வோய்கவோ நிருபித்துள்ளைவோ? 

 

இன்னும் பல க ள்வி ள் என்னுள்…… 

 

எத்தலை க ள்வி ள் இருந்திடினும்  

 நோனும் ச ோண்டோடு ிகறன் இத்திருவிழோலவ…...! 

 லோெரத்லத கபணிக் ோக்  அல்ல… 

எம் மக் ளின் சபோருளோதோரத்லத கபோற்றிக் ோக் …! 

 

“தீபோவளி” 

இவ்வோர்த்லதயின் பின்இயங்கும்  



நவனீ் ரோஜ் தங் கவல் 

 சதோழிற் பட்டலற ள் ஏரோளம்…...! 

 ண்ணுக்கு விருந்தளிக்கும்  

 வண்ண வண்ண சவடி லள 

உருவோக்கும் பட்டோசு ஆலல ள் ஒருபுறம்….! 

 

உடுத்தும் உலடயில் புதுலம புகுத்தி 

 நவநோ ரி ம் என்னும் சபயரில் 

உருவோக்கும் சநெவு ஆலல ள் ஒருபுறம்…...! 

 

நோவிற்கு சுலவயளிக்கும் இைிப்பு ளின் 

 விதங் ளில் செய்முலற மோறுதல் 

உருவோக்கும் உணவ ங் ள் ஒருபுறம்….! 

 

கமற் ண்ட சதோழிற் பட்டலர ளில் 

 பணிபுரியும் சதோழிலோளர் ளின் 

சபோருளோதோரமும் இத்திருநோளில் மலறந்துள்ளது….! 

 

ச ோள்ல யின் அடிப்பலடயில் 

தமிலழயும் தமிழர்  லோெோரத்லதயும்  

கபோற்றுபவன் நோன் – எைினும் 

மைிதகநயம் என்னும் செோல்லல 

முன்நிறுத்தி நோனும் ஏற் ிகறன் – தீப ஒளித்திருநோலள 

 

என்லையும் எம்மண்லணயும் என் கதெத்லதயும் 



எழுதுக ோலின் ஓவியம் - தமிழ் எழுத்துக் ளோய்…!

ெோர்ந்தோ அலைத்து செோந்தங் ளுக்கும்  

தீப ஒளித்திருநோள் வோழ்த்து ள்….!!! 



நவனீ் ரோஜ் தங் கவல் 

ைமழ 
 

மலழகய நீ, 

இயற்க்ல யின் கூற்றுபடி 

உயிர் ளின் பரிெோ….? 

இல்லல 

அறிவியலின் கூற்றுபடி 

கவதியலின் ெமன்போடோ…..? 

 

உயிர் ளின் பரிெோய் உன்லை கபோற்றுமிடத்தில் 

எம் கெயோய் தவழ்ந்து விலளயோட மறுப்பகதகைோ…..? 

கவதியலின் ெமன்போடோய்  ருதுமிடத்தில் 

அவர்தம் தோயோய் உருசவடுத்து எடுத்துலரப்பகதகைோ…..? 

 

நீயும் என்செய்வோய், 

உன் இடந்தைில் 

நோனும் குடிகயறிைோல் 

நீயும் என்செய்வோய்….! 

 

எம்வழி லள மறித்து  

 அறப்கபோர் செய் ிறோய்…! 

என் இடம்தலை சூழ்ந்து  

 எம்லம மூழ் டிக் ிறோய்….! 

 



எழுதுக ோலின் ஓவியம் - தமிழ் எழுத்துக் ளோய்…!

ச ோற்றவன் உயிர் லள மதித்திருந்தோல் 

நீயும் கபோர்புரிய அவெியமில்லல 

நோனும் உந்தன் வரவுக் ோ   

 ோத்திருக்  கவண்டியதில்லல….! 

 

ஈறோறு திங் ளும், 

உன் இடம் உன்ைிடகம இருந்திருக்கும்; 

என் இடம் என்ைிடகம இருந்திருக்கும் – என்றும் பசுலமயோய்….! 

 

தவறு இலழத்தவர் ள் நீயும்  

 எம் ச ோற்றவனும் அல்ல 

நோனும் எம்முன்கைோருகம…..! 

தகுதியுலடய தலலவலை 

 தகுதியிழக்  செய்தது 

எம்முன்கைோரின் மோசபரும் தவறு….! 

தகுதியுலடய தலலவலை  

 கதர்ந்சதடுக்  தவறியது 

எம் தலலமுலறயின் மோசபரும் தவறு….! 

 

இவ்விரண்டில் ஒன்கறனும்  

 திருத்தப்பட்டிருந்தோல் 

நீயும் கபோர்புரிய அவெியமில்லல 

நோனும் உைக் ோக்  ோத்திருக்  கவண்டியதில்லல 

பங் ோளிச் ெண்லட ளும் நி ழ்ந்திருக்  கதலவயுமில்லல….! 



நவனீ் ரோஜ் தங் கவல் 

 

தவறு ள் நிரந்திரமல்ல 

என்றோவது ஒருநோள் 

விடியலும் விடியும் 

அதுவலர  ோத்திருப்கபோம் 

மைிதகநயத்கதோடு – எல்லோ உயிர் ளிடத்திலும்……!!! 

  



எழுதுக ோலின் ஓவியம் - தமிழ் எழுத்துக் ளோய்…!

விேியோ…! விமளயோட்டோ…! 
 

 ோர்கம ம் சூழோ 

ஒரு பங்குைி ப லில்…. 

சதோலலதூரம் கநோக் ிடும்  

ஒரு கூரிய போர்லவயில்….. 

அன்பின் சமோழிக ட்டு 

அவள் பக் ம் திரும்புல யில்….. 

 ரம் கதோகளோடு 

இலணய கதோழைோய் இருந்திருக்ல யில்….. 

விதியின் விலளயோட்டோய் 

 ண்கணோடு  ண்ணுரெி உலறந்திருக்ல யில்….. 

 ள்வி ம ள் 

எம்மிதயத்லத சபயர்த்கத எடுத்துவிட்டோல்…..!!! 
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 ோத்ேிருப்பு 
 

பள்ளிச் ெோலலயில் 

பறலவ ளோய் ெிற டித்து பறந்த தருணம் அது…! 

அழ ிய சபோழுது ளில் நண்பர் ளோய் 

கபெி ம ிழ்ந்த தருணம் அது…! 

ெற்றும் எதிர்போர்த்ததில்லல – வோழ்வில் 

இப்படிசயோரு தருணத்தில் மீண்டும் இலணகவோம் என்று…! 

அன்கற இவ்வுண்லமலய அறிந்திருந்தோல்  ணப்சபோழுதும் 

தம்லம நீங் ோது இருந்திருப்கபன் – தமது இைியவளோய்…! 

பரவோயில்லல; 

பிரிவும்  ோதலில் சு மோைகத…! 

பிரிவின் சு மும் ெில  ோலங் கள…! 

எம் விழி ச ோண்டு தம் சமோழியறிய  ோத்திருக் ிகறன்; 

     கவண்டுதல் நிலறகவருமோ…? 
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உங் ள் பமடப்பு மள நவளியிடலோகை 
 

உங் ள் பலடப்பு லள மின்னூலோ  இங்கு சவளியிடலோம். 

1. எங் ள் திட்டம் பற்றி – http://freetamilebooks.com/about-the-project/ 

தமிழில்  ோசணோளி  – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I 

2.  பலடப்பு லள யோவரும் ப ிரும் உரிலம தரும்  ிரிகயட்டிவ் 
 ோமன்ஸ் உரிமம் பற்றி – 

 ிரிகயட்டிவ்  ோமன்ஸ் உரிலம – ஒரு அறிமு ம்  
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/ 

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101 
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses 

உங் ள் விருப்போை  ிரிகயட்டிவ்  ோமன்ஸ் உரிமத்லத இங்க  
கதர்ந்சதடுக் லோம். 
http://creativecommons.org/choose/ 

  

3.கமற் ண்டவற்லற போர்த்த / படித்த பின் , உங் ள் பலடப்பு லள 
மின்னூலோ  மோற்ற 
பின்வரும் த வல் லள எங் ளுக்கு அனுப்பவும். 

1. நூலின் சபயர் 
2. நூல் அறிமு  உலர 
3. நூல் ஆெிரியர் அறிமு  உலர 
4. உங் ள் விருப்போை  ிரிகயட்டிவ்  ோமன்ஸ் உரிமம் 
5. நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc 

வடிவங் ளில்.  அல்லது வலலப்பதிவு / இலணய தளங் ளில் 
ப்பு ள்உள்ள  ட்டுலர ளில் சதோடு ( url) 

இவற்லற freetamilebooksteam@gmail.com க்கு மின்ைஞ்ெல் அனுப்பவும். 

http://freetamilebooks.com/about-the-project/
http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
http://creativecommons.org/choose/
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
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விலரவில் மின்னூல் உருவோக் ி சவளியிடுகவோம். 

——————————————————————————————————– 

நீங் ளும் மின்னூல் உருவோக் ிட உதவலோம். 

மின்னூல் எப்படி உருவோக்கு ிகறோம்?  – 

தமிழில்  ோசணோளி – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs 

இதன் உலர வடிவம் ஆங் ிலத்தில் – http://bit.ly/create-ebook 

எங் ள் மின்ைஞ்ெல் குழுவில் இலணந்து உதவலோம். 
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
http://bit.ly/create-ebook
http://freetamilebooks.com/how-to-publish-your-works-here/%20https:/groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
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Free Tamil Ebooks - எங் மளப் பற்றி 
 

ைின்புத்ே ங் மளப் படிக்  உேவும்  ருவி ள்: 

மின்புத்த ங் லளப் படிப்பதற்ச ன்கற ல யிகலகய லவத்துக் 
ச ோள்ளக்கூடிய பல  ருவி ள் தற்கபோது ெந்லதயில் வந்துவிட்டை .
Kindle, Nook, Android Tablets கபோன்றலவ இவற்றில் சபரும்பங்கு 
வ ிக் ின்றை  . ருவி ளின் மதிப்பு தற்கபோது இத்தல ய 4000 முதல் 
6000 ரூபோய் வலர குலறந்துள்ளை  .எைகவ சபரும்போன்லமயோை 
மக் ள் தற்கபோது இதலை வோங் ி வரு ின்றைர்.  

ஆங் ிலத்ேிலுள்ள ைின்புத்ே ங் ள்: 

ஆங் ிலத்தில் லட்ெக் ணக் ோை மின்புத்த ங் ள் தற்கபோது  ிலடக் ப் 
சபறு ின்றை  .அலவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. கபோன்ற வடிவங் ளில் 
இருப்பதோல், அவற்லற கமற்கூறிய  ருவி லளக் ச ோண்டு நோம் 
படித்துவிடலோம். 

ேைிழிலுள்ள ைின்புத்ே ங் ள்: 

தமிழில் ெமீபத்திய புத்த ங் சளல்லோம் நமக்கு மின்புத்த ங் ளோ  
 ிலடக் ப்சபறுவதில்லல .ProjectMadurai.com எனும் குழு தமிழில் 
மின்புத்த ங் லள சவளியிடுவதற் ோை ஒர் உன்ைத கெலவயில் 
ஈடுபட்டுள்ளது  .இந்தக் குழு இதுவலர வழங் ியுள்ள தமிழ் 
மின்புத்த ங் ள் அலைத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளை  .ஆைோல் இலவ 
மி வும் பலழய புத்த ங் ள்.  

ெமீபத்திய புத்த ங் ள் ஏதும் இங்கு  ிலடக் ப்சபறுவதில்லல. 

எைகவ ஒரு தமிழ் வோெ ர் கமற்கூறிய “மின்புத்த ங் லளப் படிக்  
உதவும்  ருவி லள  ”வோங்கும்கபோது , அவரோல் எந்த ஒரு தமிழ் 
புத்த த்லதயும் இலவெமோ ப் சபற முடியோது. 

சைீபத்ேிய புத்ே ங் மள ேைிழில் நபறுவது எப்படி? 
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ெமீப ோலமோ  பல்கவறு எழுத்தோளர் ளும், பதிவர் ளும், ெமீபத்திய 
நி ழ்வு லளப் பற்றிய விவரங் லளத் தமிழில் எழுதத் 
சதோடங் ியுள்ளைர்  .அ லவ இலக் ியம், விலளயோட்டு,  லோச்ெோரம், 
உணவு, ெிைிமோ, அரெியல், புல ப்படக் லல, வணி ம் மற்றும் த வல் 
சதோழில்நுட்பம் கபோன்ற பல்கவறு தலலப்பு ளின்  ீழ் அலம ின்றை. 

நோம் அவற்லறசயல்லோம் ஒன்றோ ச் கெர்த்து தமிழ் மின்புத்த ங் லள 
உருவோக்  உள்களோம். 

அவ்வோறு உருவோக் ப்பட்ட மின்புத்த ங் ள் Creative Commons எனும் 
உரிமத்தின்  ீழ் சவளியிடப்படும்  .இவ்வோறு சவளியிடுவதன் மூலம் 
அந்தப் புத்த த்லத எழுதிய மூல ஆெிரியருக் ோை உரிலம ள் 

ெட்டரீதியோ ப் போது ோக் ப்படு ின்றை .அகத கநரத்தில் அந்த 
யோர் கவண்டும மின்புத்த ங் லள ாோைோலும், யோருக்கு 

கவண்டுமோைோலும், இலவெமோ  வழங் லோம். 

எைகவ தமிழ் படிக்கும் வோெ ர் ள் ஆயிரக் ணக் ில் ெமீபத்திய தமிழ் 
மின்புத்த ங் லள இலவெமோ கவ சபற்றுக் ச ோள்ள முடியும். 

ேைிழிலிருக்கும் எந்ே வமலப்பேிவிலிருந்து கவண்டுைோைோலும் 
பேிவு மள எடுக் லோைோ? 

கூடோது. 

ஒவ்சவோரு வலலப்பதிவும் அதற்ச ன்கற ஒருெில அனுமதி லளப் 
சபற்றிருக்கும்  .ஒரு வலலப்பதிவின் ஆெிரியர் அவரது பதிப்பு லள 

“யோர் கவண்டுமோைோலும் பயன்படுத்தலோம் ”என்று குறிப்பிட்டிருந்தோல் 
மட்டுகம அதலை நோம் பயன்படுத்த முடியும்.  

அதோவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்தின்  ீழ் வரும் பதிப்பு லள 
மட்டுகம நோம் பயன்படுத்த முடியும். 

அப்படி இல்லோமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்தின்  ீழ் இருக்கும் 
பதிப்பு லள நம்மோல் பயன்படுத்த முடியோது. 

கவண்டுமோைோல் “All Rights Reserved” என்று விளங்கும் 
வலலப்பதிவு லளக் ச ோண்டிருக்கும் ஆெிரியருக்கு அவரது பதிப்பு லள 
“Creative Commons” உரிமத்தின்  ீழ் சவளியிடக்க ோரி நோம் நமது 
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கவண்டுக ோலளத் சதரிவிக் லோம்  .கமலும் அவரது பலடப்பு ள் 
அலைத்தும் அவருலடய சபயரின்  ீகழ தோன் சவளியிடப்படும் எனும் 
உறுதிலயயும் நோம் அளிக்  கவண்டும்.  

சபோதுவோ  புதுப்புது பதிவு லள  உருவோக்குகவோருக்கு அவர் ளது 
பதிவு ள்  நிலறய வோெ ர் லளச் சென்றலடய கவண்டும் என்ற 
எண்ணம் இருக்கும்  .நோம் அவர் ளது பலடப்பு லள எடுத்து இலவெ 
மின்புத்த ங் ளோ  வழங்குவதற்கு  நமக்கு 

அவர் ள் அனுமதியளித்தோல், உண்லமயோ கவ அவர் ளது பலடப்பு ள் 
சபரும்போன்லமயோை மக் லளச் சென்றலடயும். வோெ ர் ளுக்கும் 
நிலறய புத்த ங் ள் படிப்பதற்குக்  ிலடக்கும் 

வோெ ர் ள் ஆெிரியர் ளின் வலலப்பதிவு மு வரி ளில் கூட 
அவர் ளுலடய பலடப்பு லள கதடிக்  ண்டுபிடித்து படிக் லோம் .
ஆைோல் நோங் ள் வோெ ர் ளின் ெிரமத்லதக் குலறக்கும் வண்ணம் 

லலப்பதிவு லளஆெிரியர் ளின் ெிதறிய வ ஒன்றோ  இலணத்து ஒரு 
முழு மின்புத்த ங் ளோ  உருவோக்கும் கவலலலயச் செய் ிகறோம் .

கமலும் அவ்வோறு உருவோக் ப்பட்ட புத்த ங் லள “மின்புத்த ங் லளப் 
படிக்  உதவும்  ருவி ள்”- க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவலமக்கும் 

கவலலலயயும் செய் ிகறோம். 

FreeTamilEbooks.com 

இந்த வலலத்தளத்தில்தோன் பின்வரும் வடிவலமப்பில் மின்புத்த ங் ள் 
 ோணப்படும். 

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT 

இந்த வலலதளத்திலிருந்து யோர் கவண்டுமோைோலும் மின்புத்த ங் லள 
இலவெமோ ப் பதிவிறக் ம்(download) செய்து ச ோள்ளலோம். 

அவ்வோறு பதிவிறக் ம்(download) செய்யப்பட்ட புத்த ங் லள யோருக்கு 
கவண்டுமோைோலும் இலவெமோ  வழங் லோம். 

இேில் ெீங் ள் பங் ளிக்  விரும்பு ிறரீ் ளோ? 

நீங் ள் செய்யகவண்டியசதல்லோம் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும் 
வலலப்பதிவு ளிலிருந்து பதிவு லள 



நவனீ் ரோஜ் தங் கவல் 

எடுத்து, அவற்லற LibreOffice/MS Office கபோன்ற wordprocessor-ல் கபோட்டு ஓர் 
எளிய மின்புத்த மோ  மோற்றி எங் ளுக்கு அனுப்பவும். 

அவ்வளவுதோன்! 

கமலும் ெில பங் ளிப்பு ள் பின்வருமோறு: 

1. ஒருெில பதிவர் ள் /எழுத்தோளர் ளுக்கு அவர் ளது பலடப்பு லள 
“Creative Commons” உரிமத்தின் ீழ் சவளியிடக்க ோரி மின்ைஞ்ெல் 
அனுப்புதல் 

2. தன்ைோர்வலர் ளோல் அனுப்பப்பட்ட மின்புத்த ங் ளின் 
உரிலம லளயும் தரத்லதயும் பரிகெோதித்தல் 

3. கெோதலை ள் முடிந்து அனுமதி வழங் ப்பட்ட தரமோை 
மின்புத்த ங் லள நமது வலலதளத்தில் பதிகவற்றம் செய்தல் 

விருப்பமுள்ளவர் ள் freetamilebooksteam@gmail.com எனும் மு வரிக்கு 
மின்ைஞ்ெல் அனுப்பவும். 

இந்ேத் ேிட்டத்ேின் மூலம் பணம் சம்போேிப்பவர் ள் யோர்? 

யோருமில்லல. 

இந்த வலலத்தளம் முழுக்  முழுக்  தன்ைோர்வலர் ளோல் 
செயல்படு ின்ற ஒரு வலலத்தளம் ஆகும்  .இதன் ஒகர கநோக் ம் 

வோக்குவதும்என்ைசவைில் தமிழில் நிலறய மின்புத்த ங் லள உரு , 
அவற்லற இலவெமோ  பயைர் ளுக்கு வழங்குவதுகம ஆகும். 

கமலும் இவ்வோறு உருவோக் ப்பட்ட மின்புத்த ங் ள், ebook reader 
ஏற்றுக்ச ோள்ளும் வடிவலமப்பில் அலமயும். 

இத்ேிட்டத்ேோல் பேிப்பு மள எழுேிக்ந ோடுக்கும் 
ஆசிரியர் /பேிவருக்கு என்ை லோபம் ? 

ஆெிரியர் /திட்டத்தின்பதிவர் ள் இத்  மூலம் எந்தவிதமோை சதோல யும் 
சபறப்கபோவதில்லல  .ஏசைைில் , அவர் ள் புதிதோ  இதற்ச ன்று 
எந்தஒரு பதிலவயும்  எழுதித்தரப்கபோவதில்லல. 

ஏற் ைகவ அவர் ள் எழுதி சவளியிட்டிருக்கும் பதிவு லள 
எடுத்துத்தோன் நோம் மின்புத்த மோ  சவளியிடப்கபோ ிகறோம். 

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


எழுதுக ோலின் ஓவியம் - தமிழ் எழுத்துக் ளோய்…!

அதோவது அவரவர் ளின் வலலதளத்தில் இந்தப் பதிவு ள் அலைத்தும் 
இலவெமோ கவ  ிலடக் ப்சபற்றோலும், அவற்லறசயல்லோம் ஒன்றோ த் 
சதோகுத்து ebook reader கபோன்ற  ருவி ளில் படிக்கும் விதத்தில் மோற்றித் 
தரும் கவலலலய இந்தத் திட்டம் செய் ிறது. 

தற்கபோது மக் ள் சபரிய அளவில் tablets மற்றும் ebook readers கபோன்ற 
 ருவி லள நோடிச் செல்வதோல் அவர் லள சநருங்குவதற்கு இது ஒரு 
நல்ல வோய்ப்போ  அலமயும். 

ெ ல் எடுப்பமே அனுைேிக்கும் வமலேளங் ள் ஏகேனும் ேைிழில் 
உள்ளேோ? 

உள்ளது. 

பின்வரும் தமிழில் உள்ள வலலதளங் ள் ந ல் எடுப்பதிலை 
அனுமதிக் ின்றை. 

1. www.vinavu.com 

2. www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. kaniyam.com 

5. blog.ravidreams.net 

எவ்வோறு ஒர் எழுத்ேோளரிடம் Creative Commons உரிைத்ேின்  ீழ் 
அவரது பமடப்பு மள நவளியிடுைோறு கூறுவது? 

இதற்கு பின்வருமோறு ஒரு மின்ைஞ்ெலல அனுப்ப கவண்டும். 

<துவக் ம்> 

உங் ளது வலலத்தளம் அருலம [வலலதளத்தின் சபயர்.]  

தற்கபோது படிப்பதற்கு உபகயோ ப்படும்  ருவி ளோ  Mobiles மற்றும் 
பல்கவறு ல யிருப்புக்  ருவி ளின் எண்ணிக்ல  அதி ரித்து 
வந்துள்ளது. 

http://www.vinavu.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/


நவனீ் ரோஜ் தங் கவல் 

இந்நிலலயில் நோங் ள் http://www.FreeTamilEbooks.com எனும் வலலதளத்தில், 
பல்கவறு தமிழ் மின்புத்த ங் லள சவவ்கவறு துலற ளின்  ீழ் 
கெ ரிப்பதற் ோை ஒரு புதிய திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்களோம். 

இங்கு கெ ரிக் ப்படும் மின்புத்த ங் ள் பல்கவறு  ணிணிக் 
 ருவி ளோை Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, 
iOS கபோன்றவற்றில் படிக்கும் வண்ணம் அலமயும்  .அதோவது 

த்தல ய  ருவி ள்இ support செய்யும் odt, pdf, ebub, azw கபோன்ற 
வடிவலமப்பில் புத்த ங் ள் அலமயும். 

இதற் ோ  நோங் ள் உங் ளது வலலதளத்திலிருந்து பதிவு லள 
சபற விரும்பு ிகறோம்  .இதன் மூலம் உங் ளது பதிவு ள்  
உல ளவில் இருக்கும் வோெ ர் ளின்  ருவி லள கநரடியோ ச் 
சென்றலடயும். 

எைகவ உங் ளது வலலதளத்திலிருந்து 
பதிவு லள  பிரதிசயடுப்பதற்கும் அவற்லற மின்புத்த ங் ளோ  
மோற்றுவதற்கும் உங் ளது அனுமதிலய கவண்டு ிகறோம். 

இவ்வோறு உருவோக் ப்பட்ட மின்புத்த ங் ளில்  ண்டிப்போ  ஆெிரியரோ  
உங் ளின் சபயரும் மற்றும் உங் ளது வலலதள மு வரியும் 
இடம்சபறும்  .லும் இலவகம “ Creative Commons” உரிமத்தின்  ீழ் 
மட்டும்தோன் சவளியிடப்படும் எனும் உறுதிலயயும் அளிக் ிகறோம். 

http://creativecommons.org/licenses/ 

நீங் ள் எங் லள பின்வரும் மு வரி ளில் சதோடர்பு ச ோள்ளலோம். 

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com  
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948 

  

நன்றி. 

</முடிவு> 

http://www.freetamilebooks.com/
http://creativecommons.org/licenses/
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


எழுதுக ோலின் ஓவியம் - தமிழ் எழுத்துக் ளோய்…!

கமற்கூறியவோறு ஒரு மின்ைஞ்ெலல உங் ளுக்குத் சதரிந்த அலைத்து 
எழுத்தோளர் ளுக்கும் அனுப்பி அவர் ளிடமிருந்து அனுமதிலயப் 
சபறுங் ள். 

முடிந்தோல் அவர் லளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர் ளுலடய 
வலலதளத்தில் பயன்படுத்தச் செோல்லுங் ள். 

 லடெியோ  அவர் ள் உங் ளுக்கு அனுமதி அளித்து அனுப்பியிருக்கும் 
மின்ைஞ்ெலலfreetamilebooksteam@gmail.com எனும் மு வரிக்கு அனுப்பி 
லவயுங் ள். 

ஓர் எழுத்ேோளர் உங் ளது உங் ளது கவண்டுக ோமள ைறுக்கும் 
பட்சத்ேில் என்ை நசய்வது? 

அவர் லளயும் அவர் ளது பலடப்பு லளயும் அப்படிகய விட்டுவிட 
கவண்டும். 

ஒருெிலருக்கு அவர் ளுலடய செோந்த முயற்ெியில் மின்புத்த ம் 
தயோரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும்  .ஆ கவ அவர் லள நோம் 

ம் சதோந்தரவு செய்யக் கூடோதுமீண்டும் மீண்டு.  

அவர் லள அப்படிகய விட்டுவிட்டு அடுத்தடுத்த எழுத்தோளர் லள 
கநோக் ி நமது முயற்ெிலயத் சதோடர கவண்டும். 

ைின்புத்ே ங் ள் எவ்வோறு அமைய கவண்டும்? 

ஒவ்சவோருவரது வலலத்தளத்திலும் குலறந்தபட்ெம் நூற்றுக் ணக் ில் 
பதிவு ள்  ோணப்படும். அலவ வல ப்படுத்தப்பட்கடோ அல்லது 
வல ப்படுத்தப் படோமகலோ இருக்கும். 

நோம் அவற்லறசயல்லோம் ஒன்றோ த் திரட்டி ஒரு சபோதுவோை 
தலலப்பின் ீழ் வல ப்படுத்தி மின்புத்த ங் ளோ த் 
தயோரிக் லோம். அவ்வோறு வல ப்படுத்தப்படும் மின்புத்த ங் லள பகுதி-
I பகுதி-II என்றும் கூட தைித்தைிகய பிரித்துக் ச ோடுக் லோம். 

ேவிர்க்  கவண்டியமவ ள் யோமவ? 

இைம், போலியல் மற்றும் வன்முலற கபோன்றவற்லறத் தூண்டும் 
வல யோை பதிவு ள் தவிர்க் ப்பட கவண்டும். 

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


நவனீ் ரோஜ் தங் கவல் 

எங் மளத் நேோடர்பு ந ோள்வது எப்படி? 

நீங் ள் பின்வரும் மு வரி ளில் எங் லளத் சதோடர்பு ச ோள்ளலோம். 

• email : freetamilebooksteam@gmail.com 
• Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 
• Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948 

இத்ேிட்டத்ேில் ஈடுபட்டுள்ளவர் ள் யோர்? 

குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

Supported by 

• Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org 
• Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/ 
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